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 قانون توزیع عادالنه آب
 عمومی و ملی آب مالکیت -فصل اول 

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، آبهاي دریاها و آبهاي 45بر اساس اصل  - 1ماده 
 دیگر اعم از سطحی و زیرها و هر مسیر طبیعیجاري در رودها و انهار طبیعی و دره

 هاي طبیعی وها و مردابها و برکهآبها و دریاچهزمینی و سیالبها و فاضالبها و زه
 زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیاررها و آبهاي معدنی و منابع آبهايساچشمه

 شود. مسئولیت حفظ وبرداري میحکومت اسالمی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره
 شود.برداري از آنها به دولت محول میبهرهاجازه و نظارت به

 ها اعم از این که آب دائمبستر انهار طبیعی و کانالهاي عمومی و رودخانه - 2ماده 
 طبیعی در اختیار حکومتهايها و برکهیا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مرداب

 جمهوري اسالمی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر
 دهها پدید آمها و یا خشک شدن مردابها و باتالقدریاچهپائین رفتن سطح آب دریاها و

 باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت
 اسالمی.جمهوري

 تعیین پهناي بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و - 1تبصره 
 ها و انهار ورودخانهمرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژي

 یعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.داغاب در بستر طب
 هاي عمومی آبرسانی و آبیاري وحریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال - 2تبصره 

 نیرو تعیین و پس از تصویب هیأتزهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارت
 وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.

 ها و انهارایجاد هر نوع اعیانی و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه - 3تبصره 
 طبیعی و همچنین در حریمهايطبیعی و کانالهاي عمومی و مسیلها و مرداب و برکه

 ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازهقانونی سواحل دریاها و دریاچه
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 وزارت نیرو.
 در صورتی که اعیانیهاي موجود در بستر و حریم انهار و وزارت نیرو - 4تبصره 

 طبیعی را براي امورهايها و کانالهاي عمومی و مسیلها و مرداب و برکهرودخانه
 مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف مدت

 تنکاف وزارت نیرو با اجازه وکند و در صورت اسمعینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام
 نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.

 شود.این قانون تعیین و پرداخت می 44و  43خسارات به ترتیب مقرر در مواد 
 آبهاي زیرزمینی -فصل دوم 

 این 5ه استفاده از منابع آبهاي زیرزمینی به استثناي موارد مذکور در ماد - 3ماده 
 از کشور با اجازه وقانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه

 موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژي
 زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانونشناسایی طبقات زمین و آبهايمنطقه (

 کند.برداري اقدام میدور پروانه حفر و بهرهنسبت به ص
 از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههایی که در گذشته بدون اجازه -تبصره 

 قرار گرفته یا نگرفتهبرداريوزارت نیرو حفر شده باشد اعم از این که چاه مورد بهره
 برداريه و پروانه بهرهشود به وزارت نیرو مراجعباشد موظفند طبق آگهی که منتشر می

 این چاهها را الاقل طبق نظر دو کارشناساخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از
 شودخود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می

 این قانون رفتار خواهد 45برداري از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده بهرهو
 مراجعه نمایند.توانند به دادگاههاي صالحهد. معترضین به رأي وزارت نیرو میش

 هايبرداري از منابع آبدر مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره - 4ماده 
 دولتی ایجاب نماید، وزارتزیر زمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهاي

 عمیق و یا قنات و یافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمهنیرو مجاز است با حدود جغرا
 منابع آب منطقه را براي مدت معین ممنوع سازد.برداري ازهر گونه افزایش در بهره

 تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.
 در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف خانگی و شرب - 5ماده 
 شبانه روز مجاز است و احتیاج بهمتر مکعب در 25داشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی و به

 برداري ندارد ولی مراتب باید به اطالع وزارت نیرو برسد.صدور پروانه حفر و بهره
 از این نوع چاهها به منظور بررسی آبهاي منطقه وتواندوزارت نیرو در موارد الزم می



 بازرسی کند.آوري آمار و مصرف آن جمع
 در مناطق ممنوعه حفر چاههاي موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو - 1تبصره 

 ندارد.برداريمجاز است و نیازي به صدور پروانه حفر و بهره
 در صورتی که حفر چاههاي موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و - 2تبصره 

 بدواً به موضوع رسیدگی و سعی درگردد وزارت نیرو یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور
 تواند به دادگاه صالحنماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض میتوافق بین طرفین می

 مراجعه نماید.
 کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیري از آلودگی آبصاحبان و استفاده - 6ماده 

 جلوگیري از آلودگی آبی عمل کنند. چنانچهآنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشت
 خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت

 بهداري اطالع دهند.
 دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقولدر مورد چاههایی که مقدار آب - 7ماده 

 امور کشاورزي، صنعتیرائن برايصاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و ق
 تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعیو شهري مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو می

 کنندگان اجازهرعایت مصالح عمومی براي کلیه مصرفایجاب کند با توجه به مقررات و
 مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.

 یرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظوروزارت ن - 8ماده 
 اقتصادي مورد بررسی قرارراهنمایی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و

 داده و در صورت لزوم متخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی
 رو به عهده متقاضی خواهد بود.وزارت نیکنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه

 شرکتهاي تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایري و مؤسسات -تبصره 
 خواهند کرد.هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت %50المنفعه فقط عام

 در مواردي که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت - 9ماده 
 کنندگان مجراي آباستفادهتواند پس از اطالع به صاحبان وص دهد مینیرو الزم تشخی

 پذیر نباشدشور یا آلوده را مسدود کند. و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان
 عنداالقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلمچاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت

 برداري را رعایت نمودهپروانه حفر و بهره شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در
 خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد.است،
 براي جلوگیري از اتالف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به - 10ماده 



 آنها آرتزین یا قناتهایی که منابعبرداري از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههايبهره
 تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیري

 کنند.
 در چاههاي آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه - 11ماده 

 دیگري به تشخیص وزارتوزارت نیرو الزم بداند به وسیله پوشش جداري و یا طرز مناسب
 ذ آب مخزن تحت فشار در قشرهاي دیگر جلوگیري کند.نیرو از نفو

 این قانون در صورت ضرورت به 5هر چاه به استثناء چاههاي مذکور در ماده  - 12ماده 
 آب و میزان آبدهی طبق نظرگیري سطحتشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه

 ه و وجود کنتور نیز ضروريگیري آب استخراجی از چاوزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه
 نماید. در هرپروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور میباشد وزارت نیرو به هزینه صاحب

 حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل
 نیرو ارائه دهند.وزارت

 گیري آب قنوات وسائلدازهوزارت نیرو مجاز است در موارد الزم براي ان -تبصره 
 مزبور وگیري را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداري وسائلاندازه
 کنندگان قنات خواهد بود.گیري بده آب قنات با ادارهاندازه
 اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاري است و با وسائل موتوري اقدام - 13ماده 

 از وزارت نیرو تحصیل کنند وباید پروانه صالحیت حفاريکنند به حفر چاه یا قنات می
 بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاري با وسائل موتوري نخواهند بود.

 الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صالحیت حفاري و پروانه حفر چاهاشخاص فوق
 شد و اگر بدون پروانه خواهیا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو

 اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص
 45سازمانها و مؤسسات حفاري به مجازات مقرر در ماده حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا

 تواند با اجازهاین قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می
 دستگاه حفاري را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاري را تعیین خواهدستانیداد

 کرد.
 برداري از چاه یا قنات جدیداالحداث در اراضیهر گاه در اثر حفر و بهره - 14ماده 

 شود.از طرق زیر عمل میغیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی
 شکنی و یا حفر چاه دیگريکه کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کفدر صورتی  -الف 

 شکنیباید هزینه حفره چاه و یا کفپذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدیدجبران



 را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند.
 شکنیشدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کفدر صورتی که کاهش و یا خشک -ب 

 یافته آب منابع مجاور درپذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهشانجبر
 برداري به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید بایدقبال شرکت در هزینه بهره

 شود.طبق بند ج این ماده عمل میتأمین شود. در صورت عدم توافق طرفین
 داري از چاه یا قنات جدید مسأله تأثیر سوءبردر صورتی که با تقلیل میزان بهره -ج 

 چاه یا قنات جدید بایدبرداريدر منابع مجاور از بین برود در این صورت میزان بهره
 تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد.

 در مواردي که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب -د 
 نخواهد شد.ابل را جذب ننماید، احکام باال در مورد آن جاريمنابع مق
 در کلیه موارد باال بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. - 1تبصره 

 تواند به دادگاه صالحه شکایت نماید.معترض می
 یمیمیزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقل - 2تبصره 

 شود.توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزي تعیین می
 این قانون مسلم شود 20و  19هر گاه به تشخیص هیأت سه نفري موضوع مواد  - 3تبصره 

 وزارت نیرو بوده خسارت واردهکه خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان
 ان خواهد شد.این قانون به وسیله وزارت نیرو جبر 44طبق ماده 

 دنگها وتوانند آبهاي تابع آن میوزارت نیرو و مؤسسات و شرکت - 15ماده 
 شوند در موارد ضرورتمیآسیابهایی را که موجب نقصان آب و یا اخالل در امر تقسیم آب

 این قانون خریداري کنند. 43اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده 
 د قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانهتوانوزارت نیرو می - 16ماده 

 المنفعه باشد، در صورتمسلوببایر یا متروك مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عمالً
 ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام

 تواند رأساً آنها را احیاءمیپس از اعالم، وزارت نیرو مالک یا مالکین تا یک سال
 نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب

 الذکرتواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوقنماید. همچنین میوصول
 صادر نماید.

 باشد تصرف چاه یااگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجراي آبی در ملک غیر  - 17ماده 
 عملیات مربوط به قنات وقنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و براي



 تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضیچاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می
 تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات اوبین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر

 موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
 تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد -تبصره 

 به موضوع رسیدگی خواهند کرد.نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور
 آبهاي سطحی -فصل سوم 

 حقابه و پروانه مصرف معقول
 این قانون در صورت وجود ضرورت 19تواند مطابق ماده ارت کشاورزي میوز - 18ماده 

 هايمعقول آب براي صاحبان حقابهاجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف
 داران از بین برود.موجود اقدام نماید. بدون این که حق آن گونه حقابه

 دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در - 1تبصره 
 این قانون براي ملک یامالکیت یا حکم دادگاه یا مدارك قانونی دیگر قبل از تصویب

 مالک آن تعیین شده باشد.
 مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به - 2تبصره 

 طبق مقررات این قانون تعیین امکاناتکننده و رعایت احتیاجات عمومی واحتیاجات مصرف
 خواهد شد.

 وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب براي امور - 19ماده 
 براي اشخاص حقیقی یا حقوقی که درکشاورزي یا صنعتی یا مصارف شهري از منابع آب کشور

 نفري در هر محلهاند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیأتهاي سگذشته حقابه داشته
 اي که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزينامهطبق آیینهاتعیین کند. این هیأت

 از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح وشود بر اساس اطالعات الزم (تدوین می
 کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل)نوع

 پروانه مصرف معقول حسب موردمیزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و نسبت به تعیین
 هاي ذیربط طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد و معترض به رأي هیأتبه وسیله وزارتخانه

 کند و سازمان مذکوررا به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم مینفري اعتراض خودسه
 االجراء استنماید رأي هیأت پنج نفري الزمیاعتراض را به هیأت پنج نفري ارجاع م

 تواند به دادگاههاي صالحه مراجعه نماید.معترض میو
 هاي سه نفري مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی بهاعضاء هیأت - 20ماده 

 وزارت کشاورزي و یک نفر معتمد وانتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب



 حلی به انتخاب شوراي محل.مطلع م
 اي و مدیر کل یااعضاء هیأتهاي پنج نفري عبارتند از: مدیر عامل سازمان آب منطقه

 انتخاب وزیر نیرورئیس کل کشاورزي استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به
 و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شوراي محل.

 امل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در ایندر صورتی که منطقه آبریز ش
 ماده با وزراي مربوط خواهد بود.

 نفري و پنج نفري و نحوه اجرايمدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأتهاي سه -تبصره 
 مدت اعتراض به تصمیم هیأتهاهاي مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر وتصمیمات هیأت

 اهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزي به تصویباي خونامهطبق آیین
 هیأت وزیران خواهد رسید.

 وظایف و اختیارات -فصل چهارم 
 صدور پروانه مصرف معقول

 برداري از منابع عمومی آب براي مصارف شرب، کشاورزي،تخصیص و اجازه بهره - 21ماده 
 است.صنعت و سایر موارد منحصرًا با وزارت نیرو 

 النظاره با وزارتتقسیم و توزیع آب بخش کشاورزي، وصول آب بهاء یا حق - 1تبصره 
 کشاورزي است.

 آوري و دفع فاضالب درتقسیم و توزیع آب شهري و اداره تأسیسات و جمع - 2تبصره 
 شرکت آب و فاضالب شهرها و یاداخل محدوده شهرها به عهده شرکتهاي مستقلی به نام

 اسب دیگري خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شوراي شهر و وابسته بهدستگاه من
 صورت نبودن شوراي شهر نظارت با وزارت کشور است.باشند. درشهرداریها می

 آوري و دفع فاضالبالذکر مسئولیت آب شهرها و جمعتا تأسیس شرکتها و دستگاههاي فوق
 هده دارند.آنها به عهده دستگاههایی است که فعالً بر ع

 ماه پس از تصویب این قانون 6وزارت کشور موظف است با همکاري وزارت نیرو حداکثر تا 
 را تهیه و به تصویب هیأتالذکر یا دستگاههاي مناسب دیگراساسنامه شرکتهاي فوق

 وزیران برساند.
 نعتیهاي صنعتی، با بخش صتقسیم و توزیع آب بخشهاي صنعتی در داخل محدوده - 3تبصره 

 ذیربط خواهد بود.
 تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده - 4تبصره 

 روستاها با وزارت بهداري خواهد بود.



 وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهاي تابعه پس از رسیدگی به درخواست - 22ماده 
 اي کهنامهآییندم بر اساسمتقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تق

 کند.نمایند صادر میوزارتین نیرو و کشاورزي پیشنهاد و هیأت وزیران تصویب می
 نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آبآیین - 23ماده 

 وشروط و تعهدات الزم باشد مذکور در ماده یک این قانون باید حاوي کلیه مقررات و
 ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ

 استفاده از آن باید قید گردد.
 هاي الزم براي آبهاي مشروح در زیروزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی - 24ماده 

 صادربرداري اجازه بهرهگیردنیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می
 کند.می

 آبهاي عمومی که بدون استفاده مانده باشد. -الف 
 آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاري و سدسازي و زهکشی و غیره به دست آمده و -ب 
 آید.می
 ریزند.ها و دریاها و انهار میآبهاي زائد بر مصرف که به دریاچه -ج 
 آبهاي حاصل از فاضالبها. -د 
 د از سهمیه شهري.آبهاي زائ -ه 
 آبهایی که در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به -و 

 مصرف نرسیده باشد.
 آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد. -ز 
 شود.اي ظاهر میآبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه -ح 

 دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتالف غیر معقول آب - 25ماده 
 نحوي که این منظور را تأمیناجتناب نمایند و مجاري اختصاصی مورد استفاده خود را به

 کند احداث و نگهداري کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادي
 وزارت نیرو یا وزارت کشاورزي مراتب را با ذکر علل وحسب مورد نیست در این صورت بر

 شده دردارد هر گاه در مدت معقول تعیینکننده اعالم میارائه دستورهاي فنی به مصرف
 کننده به دستورهاي فنیاخطار مزبور که بهرحال از یک سال تجاوز نخواهد کرد مصرف

 رفتار خواهد شد.ناین قانو 45الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده فوق
 در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزي مراجع مذکور در ماده -تبصره 
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 وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطالعاتی که وزارت کشاورزي در مورد - 26ماده 
 ه در اختیار وزارت نیرو قرارناحیمقدار مصرف آب هر یک از محصوالت کشاورزي براي هر

 دهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آنمی
 برداري بنماید.بهرهاقدام به صدور اجازه

 پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردي است که براي آن صادر شده است مگر - 27ماده 
 شود.طقه اتخاذآنکه تصمیم دیگري وسیله دولت در من

 هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفی بجز آنچه که - 28ماده 
 صادره را به دیگري بدوندر پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه

 اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و براي همان مصرف با اطالع وزارت
 نیرو.
 وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر - 29ماده 

 اقدام مقتضی به عمل آورد:
 ها در مخازن سطحی یا زیرمهار کردن سیالبها و ذخیره نمودن آب رودخانه -الف 

 زمینی.
 تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه -ب 

 .2و  1بیاري آ
 بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهاي کشور. -ج 
 استخراج و استفاده از آبهاي زیرزمینی و معدنی. -د 
 شیرین کردن آب شور در مناطق الزم. -ه 
 جلوگیري از شور شدن آبهاي شیرین در مناطق الزم. -و 
 بندي آن.رهکنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جی -ز 
 هاياي و مؤسسات و تشکیل هیأتها و کمیتهتأسیس شرکتها و سازمانهاي آب منطقه -ح 

 مورد نیاز.
 انجام سایر اموري که مؤثر در تأمین آب باشد. -ط 

 هايو تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل 4و  3هاي آبیاري ایجاد شبکه -تبصره 
 مصرف با وزارت کشاورزي است.

 گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزي - 30ماده 
 وزیر نیرو براي اجراي وظایفبنا به معرفی وزیر کشاورزي) که به موجب ابالغ مخصوص(

 شوند مالك تعقیب متخلفین است ومندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می



 59خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده دادگستري در حکم گزارش ضابطین
 قانون آیین دادرسی کیفري به عمل خواهد آمد.

 مأمورین شهربانی و ژاندارمري و سایر قواي انتظامی حسب مورد موظفند - 31ماده 
 کشاورزي را در اجراي ایناي و وزارتدستورات وزارت نیرو و سازمانهاي آب منطقه

 اء گذارند.قانون به مورد اجر
 اي را به صورتتواند سازمانها و شرکتهاي آب منطقهوزارت نیرو می - 32ماده 

 شرکتهایی که باشرکتهاي بازرگانی رأساً یا با مشارکت سازمانهاي دیگر دولتی یا
 اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیروسرمایه دولت تشکیل شده

 الثبت و تمبر ومذکور از پرداخت حقان خواهد رسید و شرکتهايبه تصویب هیأت وزیر
 هزینه دادرسی معاف خواهند بود.

 تواند از این اختیارات براي تغییر وضع شرکتها و سازمانها و مؤسساتوزارت نیرو می
 موجود خود استفاده کند.

 نماید.ین میاي را تعیوزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهاي آب منطقه -تبصره 
 بها، عوارض و دیونوصول آب

 وزارت نیرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و کشاورزي و صنعتی و - 33ماده 
 براي هر یک از مصارف در تمام کشور بهسایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف

 شرح زیر تعیین و پس از تصویب شوراي اقتصاد وصول نماید.
 ر مواردي که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شدهد -الف 

 هاي جاري از قبیل:گرفتن هزینهکننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظردر اختیار مصرف
 برداري و هزینه استهالك تأسیسات و با توجه به شرایطمدیریت، نگهداري، تعمیر، بهره
 شود.میکننده وصولتعیین و از مصرف اقتصادي و اجتماعی هر منطقه

 تواند به ازاءپذیرد دولت میدر مواردي که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی -ب 
 اقتصادي و اجتماعی هر منطقه دردهد با توجه به شرایطنظارت و خدماتی که انجام می

 کننده وصول نماید.صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف
 بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهايآب - 34ماده 

 اي که حاضر بهکنندهمصرفباشند و اال آباین قانون می 33الف و ب مذکور در ماده 
 کننده دادهپرداخت آب بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف

 کننده از پرداخت بدهیهاي معوقه خود بابتصرفچنانچه مگردد وخواهد شد قطع می
 اجرائیهکننده را جهت صدوربها و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرفآب



 به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد
 ات از بدهکار اقدام کند.وصول مطالباالجرا نسبت به صدور ورقه اجرائیه ورسمی الزم

 مهلت معقول براي قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات -تبصره 
 وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویباي خواهد بود که به وسیلهنامهمربوطه طبق آیین

 هیأت وزیران برسد.
 حفاظت و نگهداري تأسیسات آبی مشترك

 جوي و استخر و هر منبع یا -نهر  -قنات  -ت و نگهداري چاه در مورد حفاظ - 35ماده 
 خود مسئولند.مجرا و تأسیسات آبی مشترك کلیه شرکاء به نسبت سهم

 کنندگان آب از مجاري و سردهنه مشترك مسئول نگهداري تأسیسات مشتركمصرف - 36ماده 
 مجراي آب و انشعاب احداث و تغییر مقطع وهستند و هیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو حق

 جدید را ندارد و هر باال دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین
 آید.میدستی وارد

 هاي عمومی و اماکنهیچ نهر و جوي و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده - 37ماده 
 احمت براي ساکنین وو مزمتبرکه و باستانی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر

 عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند
 مربوطه اقدامات الزم براي رفع خطر و یا مزاحمت را بههايطبق مشخصات فنی وزارتخانه

 عمل آورند. در صورتی که مالک یا مالکین از اجراي اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و
 در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدامرداري(شه

 دریافت خواهدنکنند دولت براي رفع خطر رأساً اقدام و هزینه آنرا از مالک یا مالکین
 نماید.کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود می

 ز و نظایر آن در حریم تأسیسات آب وکشی نفت و گااحداث نهر یا جوي و لوله -تبصره 
 شهرها با جلب موافقتیا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر

 االجراءنامه الزمشهرداري و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه
 است.
 امثال آنکنندگان مشترك نهر یا جوي یا چاه یا قنات و هر گاه استفاده - 38ماده 

 قانون مدنی 594ماده توانند مطابقحاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می
 عمل نمایند.

 هر نهري که در زمین دیگري جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در - 39ماده 
 محاکم قضایی حق مجرا از بین خواهد رفت.



 ورد استفاده اشخاص مانع از عملیاتدر مواردي که کانالها یا انهار م - 40ماده 
 جاي آنها مجرايتواند بهبرداري صاحب زمین گردد. صاحب زمین میعمرانی و یا بهره

 دیگري با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتالف آب و یا موجب اشکال در امر
 کند.آبرسانی یا آبیاري نگردد به هزینه خود احداث

 ن نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرايبراهر گاه آب - 41ماده 
 نیرو و وزارت کشاورزيطبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت

 اي نرسد مسیر یا انشعاب را تعیینتواند با توجه به این که به حق دیگري لطمهمی
 کند.
 حل اختالف حاصل در امر تقدم یابرداري از آبهاي سطحی در مورد بهره - 42ماده 

 اختالفاتی که موجب تأخیراولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین
 شود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرابان بارسانی میآب

 هوجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامهمکاري شوراهاي محلی در صورتی که
 نماید.اختالف به دادگاه صالح مراجعه می

 جبران خسارتتخلفات و جرائم و مقررات مختلفه  -جبران خسارات  -فصل پنجم 
 در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و امالك متعلق به اشخاص که در - 43ماده 

 ز در اختیاررعایت حریم مورد نیامسیر شبکه آبیاري و خطوط آبرسانی واقع باشند با
 گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداختدولت قرار می

 شود.می
 در صورتی که در اثر اجراي طرحهاي عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزي و - 44ماده 

 آبهاي سطحی و زیرزمینی درسدسازي و تأسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع
 برداري از منابع آباي قنوات و چاهها و یا هر نوع تأسیسات بهرهیا منطقه ناحیه

 آن وارد شود و یا در اثر اجراي طرحهاي مذکورمتعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر
 هاي متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابهها و چشمهآب قنوات و چاهها و رودخانه

 وند به ترتیب زیر براي جبران خسارت عمل خواهد شد.یافته و یا خشک شبر آن نقصان
 پذیر باشد،در مواردي که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسري آب امکان -الف 

 آب خواهد بود.بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود
 پذیرندر مواردي که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسري آب امکا -ب 

 مالکین طبق رأي دادگاه صالحهنباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا
 پرداخت خواهد شد.



 المنفعه شدن قنوات و چاههادر مواردي که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب -ج 
 کپذیر باشد، مالاز طرق دیگر امکانالذکرها بوده، و تأمین آب تأسیسات فوقو چشمه

 توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایندیا مالکین مذکور می
 آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارتو یا به اندازه مصرف معقول

 مذکورالمنفعه شدن تأسیساتنیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب
 باشد.می

 رد باال چنانچه اختالفی پیش آید طبق رأي دادگاه صالحه عمل خواهد شد.در کلیه موا
 در مواردي که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و -د 

 پذیر نباشد خسارتدیگر امکانها بوده و تأمین آب مالکین این تأسیسات از طریقچشمه
 الکین طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا م

 برداري از منابع آب که طبق مقرراتنسبت به چاهها و قنوات و سایر تأسیسات بهره -ه 
 شد.غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد

 در مورد اراضی که از منابع آب طرحهاي ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح -و 
 است بهاي آب مصرفی طبقشود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شدهآبیاري می

 کننده بایدکنندگان آب از طریق مصرفمقررات و معیارهاي وزارت نیرو مانند سایر مصرف
 پرداخت شود.

 در صورتی که در اثر اجراي طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد -ز 
 دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.رت عدم توافق طبق رأيآید خسارات وارده در صو

 تخلفات و جرائم
 50تا  10اشخاص زیر عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به  - 45ماده 

 موارد جرم به نظر حاکم شرعروز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب 15ضربه شالق و یا از 
 شوند.محکوم می

 و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییري هر کس عمداً -الف 
 نحوي از انحاء امرگیري آب کند یا بهدهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه

 برداري از تأسیسات آبی را مختل سازد.بهره
 هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاري یا شبکه آبیاري -ب 
 دیگري به او نرسد.لق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حقمتع
 هر کس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر دیگري آبی را به هدر دهد. -ج 
 هر کس آب حق دیگري را بدون مجوز قانونی تصرف کند. -د 



 ازبرداري هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره -ه 
 منابع آب مبادرت کند.

 شود.در مورد بندهاي ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می -تبصره 
 مقررات مختلفه

 آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیري و ممانعت و جلوگیري از - 46ماده 
 شود.میآلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول

 موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط،سازمان مذکور 
 تهیه و به تصویب هیأتهاي مربوط به جلوگیري از آلودگی آب رانامهمقررات و آیین

 االجرا خواهد بود.وزیران برساند و پس از تصویب الزم
 ري و نظایرمؤسساتی که آب را به مصارف شهري یا صنعتی یا معدنی یا دامدا - 47ماده 

 تصویب مقامات مسئول ذیربطرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضالب را باآن می
 تهیه و اجراء کنند.

 برداري از شن و ماسه و خاك رسبرداري یا واگذاري بهرهصدور اجازه بهره - 48ماده 
 هاریاچهسواحل دریاها و دها و حریم قانونیها، انهار و مسیلبستر و حریم رودخانه

 منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.
 وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را -تبصره 

 پروانه اعالم خواهد کرد و حقبرداري به دستگاه صادرکنندهجهت درج در پروانه بهره
 نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت.

 هاي مختلف فنون مربوط به امور آب وتشخیص صالحیت فنی کارشناسان رشته - 49ماده 
 دادگستري با استعالم از وزارت نیرورسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمیآب

 خواهد بود.
 در هر مورد که دادگاهها در اجراي مقررات این قانون صالح به رسیدگی - 50ماده 

 حکم صادر نمایند.ارج از نوبت به اختالفات رسیدگی وباشند مکلفند به فوریت و خ
 هاي اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزي بر حسبنامهآیین - 51ماده 

 مورد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
 یب اینکلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصو - 52ماده 

 باشد.قانون در آن قسمت که مغایر است بالاثر می
 قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه

 شوراي اسالمی تصویب گردیده و بهشانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس



 تایید شوراي نگهبان رسیده است.
 اکبر هاشمی -المی رئیس مجلس شوراي اس
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